
 

ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા 
શલાભાન આગાશી  આધાયીત કૃષ વરાશ બરેુટીન 

ઉતય વૌયાષ્ટ્ર ખેતઆફોશલાકીમ  ષલબાગ 
તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.૨૨-૧૧-૨૦૨૦ 

 
(ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ વેલા ,સકૂી ખેતી વળંોધન કેન્દ્ર ,જુ.ક.ૃય,ુ.તયઘડડમા અને બાયત ભૌવભ ષલબાગ રાયા વંન્ન( 

ગજુયાતના ઉત્તય વૌયાષ્ટ્રના જજલ્રાઓનુ ંકૃષ શલાભાન બરેુટીન ન.ં૬૭/૨૦૨૦ 
ાછરા અઠલાડીમાનુ ંયાજકોટનુ ંશલાભાન 

શલાભાનડયફો  
લયવાદ)ભી.ભી( 0.0 

ભશતભતાભાન)વે.ગે્ર( 31.8-34.5 

રઘતુભતાભાન)વે.ગે્ર( 14.5-16.5 

બેજ )%(વલાય 55-62 

બેજ )%(ફોયફાદ 28-43 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક( 2.7-3.6 

શલાભાનઆગાશી :ત્રક-ક 
ઉતય વૌયાષ્ટ્રખેત આફોશલાકીમ ષલબાગ-શલાભાન આગાશી ૨૨-૧૧-૨૦૨૦વલાયના૮.૩૦સધુી 

તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૦થી૨૨-૧૧-૨૦૨૦ 
કૃષવરાશ : 

 બાયત વયકાયશ્રી ના શલાભાન ખાતા તયપ થી ભેર શલાભાન ભાડશતી અનવુાય અતે્રના ગ્રાભીણ કૃષ ભૌવભ 

વેલા ષલબાગ ,જુનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી , તયઘડીમા તયપથી જણાલલાભા ં આલે છે કે  ,ઉતય વૌયાષ્ટ્ર ખેત 

આફોશલાકીમ ષલસ્તાયના 
યાજકોટ : 

તાયીખ ડદલવ-૧ 
૧૮-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૨ 
૧૯-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૩ 
૨૦-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૪ 
૨૧-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૫ 
૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ેયાભીટય 

લયવાદ(ભી.ભી.) 0 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 35 34 34 34 33 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 16 15 16 16 15 

ભશતભબેજ )%(વલાય 42 39 34 33 27 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 20 20 16 14 13 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 19 15 16 17 15 



લનનીડદળા(ડીગ્રી) 45 45 60 27 68 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  4 6 1 0 0 

 યાજકોટ જીલ્રાભા ંઆગાભી તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.-૨૨-૧૧-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન સકંુુ અને લાદછાયુ ં
યશળે. 

 આ વભમ ગાાભા ં ભશતભ તાભાન ડદલવ  દયમ્માન ૩૩-૩૫ ગ્રીવેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૧૫-૧૬ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૨૭-૪૨ અને ૧૩-૨૦ યશળેે. 
 લનની ડદળા ઈળાનની યશલેાની અને લનની ઝડ ૧૫થી૧૯ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. 

 

ભોયફી: 
 

તાયીખ ડદલવ-૧ 
૧૮-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૨ 
૧૯-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૩ 
૨૦-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૪ 
૨૧-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૫ 
૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ેયાભીટય 

લયવાદ(ભી.ભી.) 0 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 35 34 34 34 33 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 16 15 16 16 15 

ભશતભબેજ )%(વલાય 45 42 36 36 34 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 23 22 18 20 13 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 19 15 17 16 14 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 28 26 25 25 27 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  3 4 0 0 0 

   ભોયફી જીલ્રાભા ંઆગાભી તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.-૨૨-૧૧-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન સકંુુ અને લાદછાયુ ં
યશળે. 

 આ વભમ ગાાભા ં ભશતભ તાભાન ડદલવ  દયમ્માન ૩૩-૩૫ ગ્રીવેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૧૫-૧૬ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૩૪-૪૫ અને ૧૩-૨૩ યશળેે. 
 લનની ડદળા ઈળાનની યશલેાની અને લનની ઝડ ૧૪થી૧૯ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. 

 
 
 

દેલભષૂભદ્વાયકા;  
 

તાયીખ ડદલવ-૧ 
૧૮-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૨ 
૧૯-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૩ 
૨૦-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૪ 
૨૧-૧૧-૨૦૨૦ 

ડદલવ-૫ 
૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ેયાભીટય 



લયવાદ(ભી.ભી.) 0 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 31 30 30 31 30 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 20 19 19 19 18 

ભશતભબેજ )%(વલાય 48 44 44 44 38 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 29 30 24 22 23 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 23 19 20 21 17 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 22 22 24 22 24 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  4 4 1 0 0 

 દેલભષૂભ દ્વાયકા  જીલ્રાભા ં આગાભી તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.-૨૨-૧૧-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન સકંુુ અને 

લાદછાયુ ંયશળે. 
 આ વભમ ગાાભા ં ભશતભ તાભાન ડદલવ  દયમ્માન ૩૦-૩૧ ગ્રીવેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૧૮-૨૦ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૩૮-૪૮ અને ૨૨-૩૦ યશળેે. 
 લનની ડદળા ઉતય અને  ઈળાનની યશલેાની અને લનની ઝડ ૧૭થી૨૩ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. 

 
 
 
 

સયેુન્દ્રનગય : 
તાયીખ ડદલવ-૧ 

૧૮-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૨ 

૧૯-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૩ 

૨૦-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૪ 

૨૧-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૫ 

૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ેયાભીટય 
લયવાદ(ભી.ભી.) 0 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 35 34 34 34 33 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 16 15 16 16 15 

ભશતભબેજ )%(વલાય 43 39 34 33 29 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 22 24 20 24 20 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 18 14 16 16 14 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 30 225 22 45 281 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  3 4 0 0 0 

 સયેુન્દ્રનગય  જીલ્રાભા ં આગાભી તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.-૨૨-૧૧-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન સકંુુ અને 

લાદછાયુ ંયશળે. 
 આ વભમ ગાાભા ં ભશતભ તાભાન ડદલવ  દયમ્માન ૩૩-૩૫ ગ્રીવેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૧૫-૧૬ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 



 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૨૯-૪૩ અને ૨૦-૨૪ યશળેે. 
 લનની ડદળા ઉતય અને  ઈળાન, નૈઋત્મ, ઉતય અને ષિભનીની  યશલેાની અને લનની ઝડ ૧૪થી૧૮ 

કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. 
 

 

અભયેરી : 
તાયીખ ડદલવ-૧ 

૧૮-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૨ 

૧૯-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૩ 

૨૦-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૪ 

૨૧-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૫ 

૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ેયાભીટય 
લયવાદ(ભી.ભી.) 0 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 34 33 33 33 32 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 16 16 16 17 16 

ભશતભબેજ )%(વલાય 39 35 33 32 24 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 20 22 21 17 16 

લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 17 12 13 14 13 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 30 22 22 154 117 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  4 4 2 0 0 

 અભયેરી  જીલ્રાભા ંઆગાભી તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.-૨૨-૧૧-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન સકંુુ અને લાદછાયુ ં
યશળે. 

 આ વભમ ગાાભા ં ભશતભ તાભાન ડદલવ  દયમ્માન ૩૨-૩૪ ગ્રીવેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૧૬-૧૭ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૨૪-૩૯ અને ૧૬-૨૨ યશળેે. 
 લનની ડદળા ઉતય અને  ઈળાન, ઉતય અને અસ્નનની  યશલેાની અને લનની ઝડ ૧૨થી૧૭ કીભી/કરાક 

યશલેાની ળક્યતા છે. 
 
 

જાભનગય : 
તાયીખ ડદલવ-૧ 

૧૮-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૨ 

૧૯-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૩ 

૨૦-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૪ 

૨૧-૧૧-૨૦૨૦ 
ડદલવ-૫ 

૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ેયાભીટય 
લયવાદ(ભી.ભી.) 0 0 0 0 0 

ભશતભતાભાન) વે.ગે્ર( 32 31 31 32 31 

રઘતુભતાભાન) વે.ગે્ર( 19 18 18 18 17 

ભશતભબેજ )%(વલાય 44 39 36 37 31 

રઘતુભબેજ )%( ફોયફાદ 26 25 20 19 18 



લનનીગષત)ડકભી/કરાક) 22 18 19 20 16 

લનનીડદળા(ડીગ્રી) 22 24 22 22 22 

લાદનીસ્સ્થષત(ઓકટા(  4 5 1 0 0 

 જાભનગય  જીલ્રાભા ંઆગાભી તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૦ થી તા.-૨૨-૧૧-૨૦૨૦ દયમ્માન શલાભાન સકંુુ અને લાદછાયુ ં
યશળે. 

 આ વભમ ગાાભા ં ભશતભ તાભાન ડદલવ  દયમ્માન ૩૧-૩૨ ગ્રીવેલ્ળીમવ જેટલુ ં તેભજ રઘતુભ તાભાન 

યાત્રી દયમ્માન ૧૭-૧૯ ડીગ્રી વેલ્ળીમવ જેટલુ ંયશલેાની વબંાલના છે. 
 આ વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ અને રઘતુભ બેજનુ ંપ્રભાણ અનકુ્રભે ૩૧-૪૪ અને ૧૮-૨૬ યશળેે. 
 લનની ડદળા ઉતય અને ઈળાનની યશલેાની અને લનની ઝડ ૧૬થી૨૨ કીભી/કરાક યશલેાની ળક્યતા છે. 

 

  

 

 કોયોના લામયવના વકં્રભણને અટકાલલા ખેતી કામો અને ખેતેદાળના લેચાણ અને ફીજ, ખાતય અને 

દલાઓની ખયીદી દયમ્માન ભોં ય કડંુ (ભાસ્ક) ફાધંી યાખવુ ંઅને ફે વ્મસ્તત લચ્ચે ૬થી૭ ફૂટ અંતય જાલવુ.ં 

 તા. ૨૨ થી ૨૮-નલેમ્ફય -૨૦૨૦ : શલાભાન આગોતયો લયતાયો : તા.૨૨થી૨૮-નલેમ્ફય-૨૦૨૦ 

દયમ્માન સકંુુ અને લાદછાયુ ંશલાભાન યશલેાની ળક્યતા છે. 
 શલાભાન  ચેતલણી: - 

ભોફાઈર વદેંળ: 
 ભયચીભા ંથ્રીપ્વના ષનમતં્રણ ભાટે પ્રોપેનોપોવ ૨૦ ષભરી અથલા સ્ીનોવાદ ૩ષભરી ૧૦રીટય ાણીભા ંષભશ્ર કયી 

લાયાપયતી ૧૦થી૧૫ ડદલવના અંતયે છાટંલી. 
મખુ્માક ાકઅલસ્થા યોગ/જીલાત/જાત કૃષવરાશ 

(૧૦રીટયાણીભાષંભશ્રકયીબરાભણકયેરદલાછાટંલી ) 
રવણ લાલેતય/ઉગાલો 

 

ગજુયાતરવણ-૫, 
મમનુાવપેદ-૩(જી-

૨૮૨)  
અથલાસ્થાષનકજાત 

રવણને ામાભા ં ૨૫કી.ગ્રા. નાઈરોજન,  ૫૦કી.ગ્રા. પોસ્પોયવ,   
૫૦કી.ગ્રા. ોટાળ અને ૨૫૦કી.ગ્રા. એયંડીનોખો પ્રષત શતેટય મજુફ 

આી લાલણી કયલી. 

ચણા લાલેતય/ઉગાલો ગજુયાતચણા-૨, 
ગજુયાતજુનાગઢચ

ણા-૩ 

ામાભા ં૨૦કી.ગ્રા. નાઈરોજન,  ૪૦કી.ગ્રા. પોસ્પોયવ,   પ્રષત શતેટય 

મજુફ આી ચણાની લાલણી કયલી. 
લાલેતયલખતેચણાના ફીજને કાયફેન્દ્ડાઝીભ અથલા ભેન્દ્કોઝેફ 

અથલા કેટાન ૨ગ્રાભ પ્રષત ડકલ્રો ફીજ અને ૨૫૦ગ્રાભ 

યાઈઝોફીમભ કલ્ચય નો પ્રષત૧૦કી.ગ્રા. મજુફ ટ આલો 
ધાણા લાલેતય/ઉગાલો ગજુયાતધાણા-૨ ામાભા ં ૨૨કી.ગ્રા. ડી.એ.ી. અને ૧૩કી.ગ્રા. યયુીમા પ્રષત શતેટય 



મજુફ આી ધાણાની લાલણી કયલી. 
લાલેતય લખતે ધાણાના ફીજને થામયભ ૨ગ્રાભ પ્રષત ૧કી.ગ્રા. મજુફ 

ટ આલો. 
જીરંુ લાલેતય ગજુયાતજીરુું-૪ ામાભા ં૩૩કી.ગ્રા. ડીએી પ્રષત શતેટય મજુફ આી જીફૃની લાલણી 

કયલી. 
લાલેતય લખતે જીફૃના ફીજને થામયભ ૨ ગ્રાભ પ્રષત ૧કી.ગ્રા. મજુફ 

ટ આલો. 
ઘઉં 
 

લાલેતય 

 
રોક-૧,  
જી.ડબ્લલ્ય-ુ૪૯૬ 

ઘઉના ાક ભાટે ફીમાયણનો જથ્થો ૧૦૦થી૧૨૫ કી.ગ્રા. પ્રષત શતેટય 

યાખલો. ામાભા ં૧૩૦ કી.ગ્રા. ડીએી,  ૮૦કી.ગ્રા. યડુયમા અને ૨૫ 

કી.ગ્રા. ઝીંકવલ્પેટ પ્રષત શતેટય મજુફ આી ઘઉંની લાલણી કયલી. 
જમા ં ઉધમનો ઉરલ યશ ે તો શોમ ત્મા ં તરોયામયીપોવ૨ ૦ટકા 
એ.વી. ૫ રીટય દલા પ્રથભ ષમત ાણી વાથે આલી.  

યામડો લાલેતય/ઉગાલો યામલરુણાઅનેગજુ
યાત-૧, ૨&૩ 

ામાભા ં ૩૦ કી.ગ્રા. નાઈરોજન,  ૩૦કી.ગ્રા. પોસ્પોયવ,   પ્રષત 

શતેટય મજુફ આી યામડાની લાલણી કયલી. 
કાવ ઝીન્દ્ડલાનોષલકા

વઅનેકાવની
લીણી 

ગરુાફીઇમ 

 
 કાવભા ંગરુાફી ઇમના નય ફુદાને એકત્રીત કયલા ભાટે શકેટયે 

૪૦ ની વખં્માભા ં પેયોભેન રે ગોઠલલા . લધ ુનકુળાન શોમ તો 
પ્રોપેનોપોવ ૫૦% ઇ.વી. ૨૦ભી.રી .અથલા વામયભેથ્રીન ૧૦ 

ષભરી ફીલેયીમા ફાવીઆના ફૂગનો ાઉડય ૪૦ ગ્રાભ ૧૦રીટય 
ાણીભા ષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો. 

 કાવભા ંજફૃડયમાત મજુફ જ ષનમષંત્રત ષમત આવુ ંઅને 

યડુયમા ખાતયનો લધ ુ ડતો ઉમોગ કયલો નડશ. જેથી 
ગરુાફી ઇમનો ઉરલ લધે નડશ. 

એયંડા ફૂરઅનેડોડલાઅ
લસ્થા 

-  જફૃયીમાત મજુફ ષમત આવુ.ં 

તલેુય ફૂર -  જફૃયીમાત મજુફ ષમત આવુ.ં 
ડંુગી પેયયોણી 

/વીધુુંફીજથીલા
લેતય 

 

યીંગલીજલીઅને
જંાફરીધાફાનોયોગ 

 

 ડંુગીભા ં જંાફરીધાફા, કોરેટોરામકભ અને પરઝેુયીમભફૂગનો 

યોગ રાગે નડશ તે ભાટે પ્રોીકોનાઝોર,  ભેન્દ્કોઝેફ ૪૦ ગ્રાભ 

અને કાફેન્દ્ડાઝીભ ૧૫ ગ્રાભ ૧ મ્ભા ંલાયાપયતી કોઇણ 

એક દલા નાખીને ૧૫ ડદલવના અંતયે ૩ છંટકાલ કયલા. 
 વપેદ કાજંી ડંુગીના લાલેતય વભમે કાફેન્દ્ડાઝીભ દલા ૨થી૩ 

ગ્રાભ પ્રષત ડકરો મજુફ ટ આીને છી લાલેતય કયવુ.ં 



 ષળમાફૄ ડંુગીનો યો ગાદી ક્યાયા ફનાલી તૈમાય કયલો. 

યીંગણી 
 

ફુર/પ વપેદભાખી 
 
 
 
 
ડંુખઅને 
પકોયીખાનાયઈ
મ 
 
 

ાનકથીયી 

 યીંગણીભા ં વપેદ ભાખીના ષનમતં્રણ ભાટે રીંફોીનુ ં તેર ૫૦ 

ષભલર અથલા રીંફોીના ભીંજનુ ં ૫ ટકા અકકનુ ં રાલણ ૫૦૦ 

ભીરી અને ડામપેન્દ્થાયયુોન ૫૦ ટકા લે.ા. ૧૬ ગ્રાભ અથલા 
રામઝોપોવ ૪૦ ઈવી ૨૫ ષભ.રી.  દલાને ૧૦ રીટય ાણીભા ં
ષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

 પ અને ડોકાની ઈમોનો ઉરલ શોમ તો નકુળાન ાભેર પ 

અને ડોકા તોડીને જભીનભા ં દાટંી દેલા અને 

તરોયાનરાનીરીપ્રોર૧૮.૫એવ.વી ( યીનાક્ષીામય) દલા ૩ 

ષભરી અથલા ડીડીલીી ૭૬ ઈવી ૫ ષભરી ૧૦ રીટયાણીભા ં
ષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

 યીંગણભા ંજો ાન કથીયીનો ઉરલ શોમ તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા 
ઇવી ૧૫ ષભરી અથલા પ્રોયગાઈટ ૫૭ ઈ.વી. ૧૫ ષભરી પ્રષત 

૧૦ રીટયાણીભા ંષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 
ટાભેટી ફુર/પ વપેદભાખી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ાનકથીયી 
 
 
 
 
 
 
 
 

લામયવથીથતોા
નનોકોકડલા 
 
 

 ટાભેટીભા ં વપેદ ભાખીના ષનમતં્રણ ભાટે રીંફોીનુ ં તેર ૫૦ 

ષભલર અથલા રીંફોીના ભીંજનુ ં ૫ ટકા અકકનુ ં રાલણ ૫૦૦ 

ભીરી અને ડામપેન્દ્થાયયુોન ૫૦ ટકા લે.ા. ૧૬ ગ્રાભ અથલા 
રામઝોપોવ ૪૦ ઈવી ૨૫ ષભ.રી.  દલાને ૧૦ રીટયાણીભા ં
ષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

 
 ટાભેટીભા ંજો ાનકથીયીનો ઉરલ શોમ તો ઈથીઓન ૫૦ ટકા 

ઇવી ૧૫ષભરી અથલા પ્રોયગાઈટ ૫૭ ઈ.વી. ૧૫ ષભરી પ્રષત 

૧૦રીટયાણીભા ંષભશ્ર કયીને છંટકાલ કયલો. 

  
 

 યોગીષ્ટ્ઠ છોડના વદૃ્ધિ અને ષલકાવ ફંૃધામ છે અને છોડીોડ ેછે 



 
 
 
 
 
 
 
 

ીલમોચંયંગી
મો 

અને ાનની ચેની તયપ લી જામ છે અને પ્રળાખાઓ લધ ુફૂટે 

છે અને ગચુ્છાદાય છોડ દેખામ. આયોગ વપેદભાખીથી પેરાતો 
શોલાથી તેનુ ંષનમતં્રણ કયવુ ંઅને યોગીષ્ટ્ઠ છોડનો ઉાડીને નાળ 

કયલો.  

 યોગીષ્ટ્ઠ છોડના વદૃ્ધિ અને ષલકાવ ફંૃધામ છે અને છોડ ીો ડ ે

છે અને ાનકયચરીલાા અને કયલત જેલા ખાચંા જેલા 
દેખામ. આ યોગ લામયવથી થામ છે અને પેરાલો તેના વંકકભા ં
આલલાથી થતો શોલાથી યોગીષ્ટ્ઠ છોડ નો ઉાડીને નાળ કયલો. 

 

ભયચી વધૃ્ધધ/ફુર/પ થ્રીપ્વ,વપેદભાખી 

 
કારવ્રણ 

 
લામયવથીથતોા
નનોકોકડલા 

 

 

 પ્રોપેનોપોવ ૨૦ ભીરી અને રીંફોીનુું તેર ૫૦ ષભરી અથલા 
રીંફોીના ભીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાલણ ૫૦૦ ષભરી ૧૦ રી. 
ાણીભાું ષભશ્ર કયી છુંટકાલ કયલો .થ્રીપ્વનો લધ ુઉદ્રલ શોમ તો 
સ્ીનોવાદ અથલા સ્ીનેટોયભ દલા ૫ ષભરી. પ્રષત ું છાુંટલી.  

 કારવ્રણ યોગના ષનમુંત્રણ ભાટે ભેન્કોઝેફ૨ ૭ ગ્રાભ અથલા 
ક્રોયોથેરોનીર ૨૭ ગ્રાભ અથલા પોઝેટાઈર ૨૦ ગ્રાભના ૧૫ 

દદલવ ના અંતયે ત્રણ છુંટકાલ કયલા. 
 
 લામયવના કાયણે ીા થઈ કુતડામ ગમેર છોડ ઉાડી તેનો 

જભીનભા ં દાટી નાળ  કયલો. તે વપેદ ભાખીથી પેરાતો શોલાથી 
તેના ષનમતં્રણ ભાટે શોસ્ટાથીમોન દલા ૨૦ભી.રી./૧૦રી. 

ાણીભા ંષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો.  

 
 
 



 
 
 

રીંબ ુ

પનોષલકાવ ાનકથીયી 

 
 
વામરાઅનેથ્રીપ્વ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ફદાભીટકાું 
 
 

 
 

ાનકોયીય ુ
 
 
શસ્તફશાય 

 રીંબનુા ફગીચાભા ં ાન કથીયીનો ઉરલ લધ ુ શોમ તો તેના 
ષનમતં્રણ ભાટે પ્રોયગાઈટ દલા ૧૦ ષભરી ૧૦ રીટય ાણીભા 

ષભશ્ર કયી છંટકાલ કયલો. 

 
 
 તેના ષનમુંત્રણ ભાટે ઈભીડાક્રોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૫ ભીરી અને 

રીંફોીનુું તેર ૫૦ ભીરી અથલા રીંફોીના ભીંજનુું ૫ ટકા 
અકકનુું દ્રાલણ ૫૦૦ભીરી/૧૦ લરટય ાણીભાું ષભશ્ર કયી છુંટકાલ 

કયલો. લધ ુઉદ્રલ શોમ તો રામઝોપોવ ૪૦ ટકા ૨૦/૧૦ લરટય 

ાણીભાું  ષભશ્ર કયી છુંટકાલ કયલો. 

 
 
 
 
 
 
 
 ફદાભી ટકાના ષનમતં્રણ ભાટે 

કોયઓતઝીતરોયાઈડ ૪૦ ગ્રાભ અને ૧.૫ ગ્રાભ 

સ્રેપ્ટોવામતરીનના ફે છંટકાલ ૧૫ ડદલવના ગે કયલા. 

 
 ાનકોયીયનુા ષનમતં્રણ ભાટે ડીડીલીી ૧૦ ભી.રી. ૧૦ 

લરટય ાણીભા ંષભશ્ર કયીને છાટંલી. 

 રીંબનુા ાકભા ંઉનાાભાં લધ ુ પ રેલા ભાટે લયવાદની 

ઋત ુછી લાડીને ૧૦-થી-૧૫ વે.ભી.  ઊંડાઈ સધુી ગોડ કયી 
ઝીણી મૂ ઝાકા ીનાખલી અને ાદંડા ખયલા ભાડંે ત્મા ં

સધુી રઘંામ છી ખુ્તઝાડ દીઠ ૫૦ કી.ગ્રરા. છાણીયુ ં

ખાતય, યડુયઆ ૩૦૦ગ્રાભ, એભોષનમભ વલ્પેટ ૫૦૦ ગ્રાભ, 



જા.નું.જુકૃય/ુસ.ૂખે./એગ્રોભેટ બરેુટીન/ /૨૦૨૦, 
તયઘદડમા)યાજકોટ) તાયીખ:૧૭/૧૧/૨૦૨૦ 

, 
 
 
 
 
 

તુંત્રીશ્રી/ડામયેકટયશ્રી, 
યાજકોટ,  

ઉયોક્ત ભાદશતી આના દૈષનક વભાચાય ત્રોભાું , યેડીમોભાું ગાભના ચોયાના કામકક્રભભાું તથા ટીલીના ગ્રામ્મ 

કામકક્રભભાું ષલના મલૂ્મે પ્રષવધધ કયાલલા નમ્ર ષલિંનતી છે . વશકાયની અેક્ષા વશ આબાય. 
ટેક્નીકર ઓદપવય 

સકુી ખેતી વુંળોધન કેન્દ્ર 
જુનાગઢ કૃષષનલવીટી 

તયઘડીમા 
 
 
 
 
 
 
 

ડી.એ.ી. ૧.૫કી.ગ્રા. અને  મ્યયેુટ ઓપ ોટાળ ૩૦૦ ગ્રાભ 

આી ષમત આવુ.ં 
જાભપ પનોષલકાવ પભાખી.  જાભપીભાું પ ભાખીના ષનમુંત્રણ ભાટે ગો ૪૦૦ગ્રાભ + 

ભેરાથીઓન ૫૦ ઈ.વી. ૧૦ભી.રી. + ડામકરોયલોળ ૭૬ ઈ.વી. 
૧૦ભી.રી. ૧૦ રીટય ાણીભાું બેલી ફનાલેર દ્રાલણનો થોડા 
થોડા અંતયે ળેઢા ાા ઉયના ઘાવ અને ઝાડ ઉય ચાયે ફાજુ 

વાુંજના વભમે ભોટા પોયે છુંટકાલ કયલો. 

 
શ/ુ 
ભયઘા 

 

દુધાા શનુા આઉને ઝીંક ઓક્વાઈડ અથલા ફોયીક ાલડય થી ફયાફય વાપ કયવુું. તેભજ ઈતયડીના 
ષનમુંત્રણ ભાટે ડેલ્ટાભેથ્રીન અથલા એભીરાર ૨ ભી.રી. એક રીટય ાણીભાું નાખીને છાુંટલી. શઓુભાું 
ખયલા ભોલા ના યોગનુું યવીકયણ કયાલવુું.  ઉછયતા શઓુભાું કયભીમાની ગોી આલી. શનેુ ૬ થી 
૮કી.ગ્રા. સકુો અને ૧૫થી૨૦ કી.ગ્રા. રીરો ચાયો આલો. ચોભાવા દયમ્માન શઓુના યશઠેાણની જગ્માની 
વ્મલસ્સ્થત વપાઈ યાખલી અને ભાખીઓના ઉદ્રલથી ફચલા દપનાઈર છાુંટવુું. દુધાા શઓુને પ્રષત રીટય 

દુધની ઊજ શોમ તેભને ષનમષભત ૧કી.ગ્રા. પીડ + ૫૦ ગ્રાભ ખનીજ તત્તત્તલોનુું ષભશ્રણ આવુું. 
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Agromet Advisory Service bulletinNo.67for North Saurashtradistricts(Gujarat) 
 

(Issued jointly by AMFU-DFRS, J.A.U., Targhadia (Rajkot) & India Meteorological Department)  

 

(Period 18 to 22-November - 2020) 
 

Significant past weather for the preceding week of Rajkot 
Rainfall (mm) 0.0 
Maximum temperature (

o
C ) 31.8-34.5 

Minimum temperature (
o
C ) 14.5-16.5 

Relative Humidity (%) I  55-62 
Relative Humidity (%) II 28-43 
Wind speed (Kmph) 2.7-3.6 

 

Weather forecast until08-30 hrs.of 22/11/2020 
 

(1) RAJKOT DISTRICT: 

 
 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020 22/11/2020 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 35 34 34 34 33 

Min.Temp.(oC) 16 15 16 16 15 

RH-I (%) 42 39 34 33 27 

RH-II (%) 20 20 16 14 13 

Wind Speed (kmph) 19 15 16 17 15 

Wind Direction(deg.) 45 45 60 27 68 

Total CC (octa) 4 6 1 0 0 

 Rainfall: Dry and clear to partly cloudy weather forecasted for next five days.  

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 33-35°c and 15-

16°c, respectively.   



 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 27-42% &13-20, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NE and  15-19 km/h, 

respectively. 

 

 
 

 
(2) MORBI DISTRICT: 

 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020 22/11/2020 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 35 34 34 34 33 

Min.Temp.(oC) 16 15 16 16 15 

RH-I (%) 45 42 36 36 34 

RH-II (%) 23 22 18 20 13 

Wind Speed (kmph) 19 15 17 16 14 

Wind Direction(deg.) 28 26 25 25 27 

Total CC (octa) 3 4 0 0 0 

 Rainfall: Dryand clear to partly cloudy weather forecasted for next five days.  

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 33-35°c and 15-16°c, 

respectively.   

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 34-45% &13-23, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NE and 14-19 km/h, 

respectively. 

 

 

 

(3) DEVBHUMI DWARKA DISTRICT: 

 

 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020 22/11/2020 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 31 30 30 31 30 

Min.Temp.(oC) 20 19 19 19 18 

RH-I (%) 48 44 44 44 38 

RH-II (%) 29 30 24 22 23 

Wind Speed (kmph) 23 19 20 21 17 

Wind Direction(deg.) 22 22 24 22 24 

Total CC (octa) 4 4 1 0 0 



 Rainfall: Dryand clear to partly cloudy weather forecasted for next five days. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 30-31°c and 18-20 

°c, respectively.   

 Relative Humidity: The RH-I andRH-II is likely to be in the range of 38-48% &22-30, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be N, NE and 17-23 km/h, 

respectively. 

 

 

(4) SURENDRANAGAR DISTRICT: 

 

 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020 22/11/2020 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 35 34 34 34 33 

Min.Temp.(oC) 16 15 16 16 15 

RH-I (%) 43 39 34 33 29 

RH-II (%) 22 24 20 24 20 

Wind Speed (kmph) 18 14 16 16 14 

Wind Direction(deg.) 30 225 22 45 281 

Total CC (octa) 3 4 0 0 0 

 Rainfall: Dryand clear to partly cloudy weather forecasted for next five days. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 33-35°c and 15-16°c, 

respectively.   

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 29-43% &20-24, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NE, SW, N, W  and 14-

18 km/h, respectively. 

 

 

(5) AMRELI DISTRICT: 

 

 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020 22/11/2020 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 34 33 33 33 32 

Min.Temp.(oC) 16 16 16 17 16 

RH-I (%) 39 35 33 32 24 

RH-II (%) 20 22 21 17 16 



Wind Speed (kmph) 17 12 13 14 13 

Wind Direction(deg.) 30 22 22 154 117 

Total CC (octa) 4 4 2 0 0 

 Rainfall: Dryand clear to partly cloudy weather forecasted for next five days. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 32-34°c and 16-17°c, 

respectively.   

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 24-39% &16-22, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be NE, N, SE and 12-17 

km/h, respectively. 

 

 

(6) JAMNAGAR DISTRICT: 

 

 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020 21/11/2020 22/11/2020 

Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 

Max.Temp.(oC) 32 31 31 32 31 

Min.Temp.(oC) 19 18 18 18 17 

RH-I (%) 44 39 36 37 31 

RH-II (%) 26 25 20 19 18 

Wind Speed (kmph) 22 18 19 20 16 

Wind Direction(deg.) 22 24 22 22 22 

Total CC (octa) 4 5 1 0 0 

 Rainfall: Dryand clear to partly cloudy weather forecasted for next five days. 

 Temperature: Maximum and minimum temperature likely to be in range of 31-32°c and 17-19°c, 

respectively.   

 Relative Humidity: The RH-I and RH-II is likely to be in the range of 31-44% &18-26, 

respectively. 

 Wind Direction and Speed: Direction and speed of wind is likely to be N, NE and 16-22 km/h, 

respectively. 

 

 

Agro meteorological Advisories: 

General 

Advice 

 Weather outlook for subsequent week: As per extended range forecast, dry and 

clear to partly cloudy weather forecasted during 22 to 28-November-2020. 



 Sms. :  

In sequencing 10 to 15 days, spray of profenophos 20 ml or spinosad 3 ml mix in 10 

liter of water for the control of thrips in chilly.  

Crops Stage Insect/Pest/ 

Variety 

Advisory 

Garlic Sowing/germi

nation 

Gujarat Garlic-5, 

Yamuna Safed-3 

(G-282) or Local 

Carry out sowing of Garlic.Apply 25-50-50  kg NPK and 

250 kg castor cake/ha as basal dose. 

Chick pea Sowing/germi

nation 

Gujarat chana-2 

(Unirrigated), 

Gujarat Junagadh 

chana-3 

Gujarat chana-5 

(irrigated) 

Carry out sowing of Gram.Seedshould be treated with 

fungicides, Carbendazim, or Captan or Thiram @ 2.0 

gm/ kg and after that with crop-

specific Rhizobium culture. A solution of jaggary and 

water after boiling should be allowed to cool down and 

then seeds along with Rhizobium should be thoroughly 

mixed. The mixture should be allowed to dry in a shade. 

It is highly recommended that the treated seeds should be 

sown after 24 hours of treatment. 

Apply 20-40  kg NP as basal dose. 

Coriander  Sowing/germi

nation 
Gujarat 
Coriander-1 , 

Gujarat 
Coriander-2 

Carry out sowing of coriander& seed should be 
treated with fungicides Captan or Thiram or 

Carbendazim @ 2.0 gm/ kg to prevent wilt. Apply 
22 kg DAP& 13 kg Urea/haat the time of sowing.  

Cumin Sowing Gujarat cumin-4  

 

Carry out sowing of cumin.Seed must be treated 

with fungicides Captan or Thiram or 
Carbendazim @ 2.0 gm/ kg to prevent wilt.  

Wheat Sowing Lok-1, GW-496 Carry out sowing of Wheat.Seed rate should be 100 
to 125 kg/ha andapply 130 kg DAP,80 kg Ureaand 

25 kg Zinc sulphatefertilizer/ha at the time of 
sowing. 

Application of Chlorpyriphos (20 EC) @ 5 litres per 
hectare with preirrigation is recommended before 
sowing in the fields having perennial problem of 

termite infestation. 
Mustard Growing Varuna, Gujarat 

rai-1,2 &3 

Carry out sowing of Mustard. 

Apply 30-30- kg NP as basal dose. 

Cotton Squaring, 

flowering & 

ball formation 

and opening 

Pink ball worm 

 

 Under present weather condition, heavy infestation 

of pink ball worn observed in cotton, soput 

pheromone traps 40/ha to control the infestation 

of PBW in cotton. 

 Heavy infestation of pink ball worm observe in 

cotton, so do not apply nitrogenous fertilizer 

and irrigate only to prevent weight losses of seed 

cotton and do not take next flush. 

Castor Flowering & 
capsule 

formation/de

-  Apply irrigation as per need. 



velopment 

Pigeon pea Flowering 
initiation 

-  Apply irrigation as per need. 

Onion Sowing/Growi

ng 

Purple blotch blight 

&Ring diseases 
 

 For the control of purple blotch blight, 

colletotrichumand fuseriumfungusdisease 

infestation in onion make 3 alternate spray of 

Propiconazole 20 ml, Mencozeb 25 gm and 

Carbendazim 10 gm in 10 litre of water at 10 

days interval. 

 Treat “kanji” onion seed at sowing with 

carbendazim @ 2-3 gm/kg for prevention of 

soil and seed borne diseases. 

 Seed should be sown on raised seedbed for 

seedling purpose. 

Brinjal Flowering/ 
fruiting 

 

Sucking pest 

 

 

Shoot &Fruit 

borer 

 

 

 

Mites 

 

 For minimize population of whitefly, Spray 500 

ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml 

or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of 

water.  

 In brinjal and tomato crops, monitoring of borers 

by using pheromone traps 4-6 per acre is advised. 

For control of shoot and fruit borer in brinjal and 

tomato crops, infested fruits and shoots should be 

collected and buried into the soil.  If insect 

population is above ETL then spraying of 

chlorantraniliprole18.5 % SC 3.0 ml or DDVP 7 

ml/10 litre of water is advised. 

 If infestation of mite is observed in brinjal, then 

spraying of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 

57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water.  

Tomato Flowering/ 
fruiting 

 

Sucking pest 

 

 

Mites 

 

 

Leaf curling 

virus 

 

 

 

 For minimize population of whitefly, Spray 500 

ml of 5 % neem seed extract or neem oil 50 ml 

or Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of 

water.  

 If infestation of mite is observed in brinjal, then 

spraying of Ethion 50 EC 15 ml or Propargite 

57 % EC @ 10 ml/ 10 litre of water.  

 The infected plants look pale and produce more 

lateral branches giving a bushy appearance. The 

infected plants remain stunted. 

 Whitefly is the vector for transmitting of leaf curl 

virus. 

 Spray Difenthiuron 50 WP @ 16 gm / 10 lit of water 

for the control of white fly. 



 

 

 

 

 

Mosaic 

 

 

 The leaflets of affected leaves are usually distorted, 

puckered and smaller than normal. Sometimes the 

leaflets become indented resulting in "fern leaf" 

symptoms. The affected plant appears stunted, pale 

green and spindly. Remove infected palnt from the 

field. 

 
Chili Flowering & 

fruiting 

 

Thrips 

 

Anthracnose     

 

 

Leaf curling 

Virus 

 

 

 Under present weather conditions, severe attack 

of thrips has been reported. Spray Profenofos 20 

ml  with500 ml of 5 % neem seed extract or 

neem seed oil 50  ml in 10 litres of water. In case 

of heavy attack make spray of spinosad or 

spinetoram 3 ml per 10 liter of water. 

 For the control of Anthracnose spray Mencozeb 

27gm ORChlorothalonil 27 gramOR Fosetyl 20 gm 

in 10 liters of water at 15 days interval. 

 

 

 

 In present weather conditions, rouging of viral 

infested crop should be done in chilli. Infected 

plants should be uprooted and buried in the soil. 

After rouging, spraying of Hostathion 20 ml per 

10litre of water is advisedfor control the vector 

white fly.  

 

Lemon Fruit  

development 

Psylla and thrips 

 

 
 

 
 
Citrus canker 

 

 

 
To prevent damage of psylla&thrips spray 

imidacloprid 30.5 % 5 ml / 10 lit of water ml/10 lit 
of water. 
Spray copper oxychloride 40 gm or 



 

Leaf minor 

Hast Bahar 

 

streptocyclin1.5 gm in 10 litre of water.  

Spray Dichlorvos 10 ml or Quinalphos 20 ml in 

10 litres of water for control of leafminor.  

For getting maximum fruit in summer, after last  

rainfall cultivate lemon orchard up to the depth 

of 10-15 cm for pruning of tiny small root and 

keep left until wilting & defoliation start, after 

that apply  FYM @ 50 kg, Urea @ 300 gm, 

Ammonium sulphate @ 500 gm, DAP @ 1.5 kg 

&murate of potash 300 gm/tree. 

Guava Fruiting 

&freuit 

development 

Fruit fly  For the control of fruit fly damage spray solution 

prepared from mixture of jaggery 400 gram +  

Malathion 50 EC 10 ml + Dichlorvos 76 Ec 10 ml in 

liters of water  with large droplets on grasses on 

orchard boundaries and also on tress at evening time. 

Livestock 

& poultry 

 

Spray Deltamethrin or Amitraz 2 ml/litre of water for the control of tick and for 
prevention of foot & mouth disease in animals do vaccination with  FMD vaccine. 

Provide 6-8 kg good quality dry roughage with 15-20 kg green fodder to the animals. 
Spray phenyl in the animal shed to avoid flys and mosquitoes.Keep animal shed 

hygienic and clean to avoid flies and mosquitoes. For milch animals, regularly follow 
schedule of 1 kg feed + 50 g mineral mixture per 2 liters of milk yield. Feed animals 
with a mixture of green grass + hay + minerals + dry feed.  

Technical Officer, GKMS Unit, DFRS, JAU, Targhadia. 
 

 
 
 

 


